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SUGGESTIES

De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de bevoegde Commissie buitenlandse 
zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. beklemtoont dat ontwikkelingslanden het sterkst aan klimaatverandering worden 
blootgesteld en dat mensenrechten- en milieuactivisten in deze landen vaak worden 
bedreigd, onderdrukt en gerechtelijk worden vervolgd omdat zij hun land, erfgoed en 
milieu proberen te behoeden voor de gevolgen van de ontginning van natuurlijke 
hulpbronnen;

2. is ernstig bezorgd over de toegenomen criminalisering en vervolging van 
milieuactivisten in ontwikkelingslanden door regeringen en multinationals die in de 
ontginning van natuurlijke, niet-hernieuwbare hulpbronnen investeren en daarmee 
bijdragen tot de ontbossing, het verlies aan biodiversiteit en mensenrechtenschendingen, 
waardoor voornamelijk inheemse volkeren worden getroffen;

3. verwacht dat de klimaatverandering in de komende jaren tot een toename van het aantal 
milieumigranten uit ontwikkelingslanden zal leiden en meent dat de 
milieuvluchtelingenstatus internationaal moet worden erkend zodat de mensenrechten 
van deze migranten beter kunnen worden beschermd;

4. is van oordeel dat de invoering van bindende EU-wetgeving inzake zorgvuldigheid in 
het bedrijfsleven kan bijdragen aan de bescherming van de mensenrechten, alsook aan 
de eerbiediging van milieunormen in de strijd tegen klimaatverandering in 
ontwikkelingslanden; vraagt de Commissie zich in te blijven spannen voor de 
goedkeuring van het wettelijk bindend VN-verdrag over transnationale bedrijven en 
andere ondernemingen met betrekking tot de mensenrechten;

5. verzoekt de Commissie zorgvuldig na te gaan of de infrastructuur- en energieprojecten 
die met behulp van verschillende instrumenten voor ontwikkelingssamenwerking en 
extern beleid, waaronder door de Europese Investeringsbank, worden gefinancierd, de 
mensenrechten, de duurzameontwikkelingsdoelstellingen, de doelstellingen van de 
Overeenkomst van Parijs ter bestrijding van de klimaatverandering, en de Europese 
Green Deal niet in het gedrang brengen;

6. vraagt de Commissie meer te doen om mensenrechtenactivisten en milieuactivisten en -
organisaties die in ontwikkelingslanden tegen de klimaatverandering strijden te 
beschermen.


